
Sarvijoen kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Kylätoimikunnan kokous 4/2008

Aika: 6.5.2008 klo 19.05–20.50
Paikka: Mökki
Läsnä: Henry Penttilä, puheenjohtaja Miia Hienonen, jäsen

Milla Ketola, jäsen Arto Ihanamäki, Kolinan edust.
Maria Hietamäki, jäsen Kati Korpi-Kaija, kohdat 1–5
Juha Penttilä, jäsen Marjut Kujala, kohdat 1-5
Vuokko Mäki, jäsen Poissa: Hannu Vuoto, jäsen
Tellervo Sarvela, sihteeri Tero Halenius, jäsen
Arto Nostaja, jäsen Timo Tikkala, jäsen
Hannu Koivuporras, jäsen Minna Uusitalo, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Pj. avasi kokouksen klo 19.05. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 9 jäsentä paikalla.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milla Ketola ja Vuokko Mäki.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Penttilä.

5. KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSOPIMUKSET
Sovittiin kesätyöntekijöiden kanssa, että työsopimukset allekirjoitetaan 2.6.08 klo 18 ja samal- 
la tutustutaan työympäristöön. Myös Emilia Alakoski pyydetään paikalle; hänet palkataan va-
paa-ajanalueen hoitajaksi. Tarvittaessa Alakoski palkataan pitemmäksi aikaa vapaa-ajanalu-
een hoitajaksi, koska hän oli ainoa hakija ko. tehtävään.

6. KEVÄÄN SIIVOUSKÖKÄT 
Pienen uima-altaan suodatinallas ostettu (700 €); kunta maksaa. Kunnaninsinööri Hiipakka lu-
paillut, että Mauri Rätti hoitaa suodatinaltaiden kopin kunnostustyöt ja asentaa uuden suoda-
tinaltaan.

Uima-altaat päätettiin laatoittaa vuoden päästä, laatat pyydetään kunnasta. Reijo Sarvela las-
kee neliöt ja pj. ottaa yhteyttä kuntaan. Erkki Hakalaa pyydetään hoitamaan ajastin kuntoon ja 
tarvittavat varaosat ostetaan.

Uima-altaiden pesukökkä sekä virkistysalueen ja tienvarsien siivouskökkä pidetään ti 20.5.08 
klo 18 alkaen. Maria, Miia ja Vuokko hoitavat tarjoilut kökkäväelle (kahvit + pullat + mehut). 
Maria ostaa pysäkeille uudet tekokukat, jotka laitetaan pysäkeille toukokuun viimeistä viikon-
loppua varten. Pj. lupasi myrkyttää rikkaruohot tenniskentän ympäristöstä sekä ostaa virkis-
tysalueelle pari uutta penkkiä ja markiisit ikkunaan.

7. NAULAKKOKEHDOT
Pj. on tilannut naulakkokehdot.

8. KIOSKI
Päätettiin pitää kioski avoinna kesällä lämpöisinä päivinä klo 18–19.

9. UIMA-ALTAIDEN AINEET
Aila Rätti valtuutetaan hankkimaan tarvittavia aineita uima-altaiden hoitoa varten.



10. KURIKKA PALVELEE -MESSUT
Kylätoimikunta oli edustettuna messuilla sekä la 12. että su 13.4.08. Messuilla ei tavoitettu 
sarvijokisista tonteista kiinnostuneita ja päätettiin panostaa Vaasan rakennusmessuihin.

11. TAIMIENVAIHTOPÄIVÄ
Päätettiin järjestää taimienvaihtopäivä la 7.6.08 klo 10–13 Sarvijoen Osuuskaupan pihassa, 
mikäli Osuuskaupan väelle se sopii. Sihteeri hoitaa järjestelyt.

12.  ROMPETORI
Vuokko Mäen ehdotuksesta päätettiin järjestää Sarvijoella koulun pihassa oma rompetoripäi-
vä, mahdollisesti la 14.6.08. Ulkopuolisille myyntipaikan hinta 20 €, sarvijokisille 10 €. Kylätoi-
mikunta voi järjestää esim. kahvin ja makkaran myyntiä. Vuokko selvittelee ja alkaa järjestä-
mään asiaa.

13. KESÄJUHLAT
Päätettiin kesäjuhlien ohjelmasta seuraavaa; lapsille järjestetään oma karaoke klo 18–21, 
jonka jälkeen Kari Mäki ja Hannu Koivuporras alkavat soittaa.

14. KOLINAN KUULUMISET
Arto Ihanamäki toivotti sarvijokiset tervetulleiksi pe 13.6.08 Kolinan vanhalle tanssipaikalle 
makkaranpaistoon, Arto ilmoittaa tarkemman ajan piakkoin. Lisäksi sarvijokiset saavat osal-
listua kolinalaisten järjestämään Onnenmaa-teatteriesitysreissuun Lappajärvelle la 26.7. klo 
15. Matkan hinta 30 € (sis. ruoan ja teatterilipun), lisäksi linja-autokyyti maksaa erikseen. Arto 
Ihanamäelle voi ilmoittautua mukaan lähtijäksi.

Tulevan kesän aikana Arto selvittelee mahdollisia ulkoilureittejä Kolinan-Sarvijoen alueella, te-
kee kartat reiteistä ja sitten laitetaan viitat maastoon reittien varrelle.
 
15. VIRKISTYSMATKA
Kylän aikuisväelle tarkoitettu virkistysmatka päätettiin järjestää kesän aikana jollekin sopivalle 
tanssipaikalle, kylätoimikunta kustantaa kuljetuksen. Kolinalaiset ovat myös tervetulleita. Seu-
raavassa kokouksessa päätetään kohde sekä päivämäärä.

16. LAMPPU-LEHTI JA ILMOITUKSET
Minna Uusitalo annettiin tehtäväksi hoitaa Lamppu-lehden teko sekä erilaisten ilmoitusten te-
ko eri tapahtumista.

17. SEURAAVA KYLÄTOIMIKUNNAN KOKOUS
Kokous pidetään mökillä ma 2.6.08 klo 19.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj. päätti kokouksen klo 20.50.

____________________________ ______________________________
Henry Penttilä Tellervo Sarvela 
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

____________________________ ______________________________
Milla Ketola Vuokko Mäki 
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